
 

 

 Studio Hera –תנאי תשלום ותנאי ביטול 

 

 תנאי תשלום :

 ש"ח. 053לאחר השיחה הראשונית שלנו, על מנת לשריין ולשמור את יום הצילומים המיועד עבורכם,יהיה עליכם להעביר מקדמה ע"ס 

 תשלומים בלינק מאובטח( 2עד  אאת היתרה תשלמו ביום הצילומים עצמו ) אפליקציה / צ'ק לפרעון מיידי/ תשלום בכ"

 ש"ח לסשן . 053שבת תתווסף תוספת של -חגים / שישי 

 

 תנאי ביטול : 

  ימים לפני מועד יום הצילומים ) לא כולל שישי שבת ( 5את הצילומים ניתן לבטל עד 
 המקדמה תוחזר ללקוח במלואה . –במידה ויבוטל לפי הודעה מראש ובהתאם לתנאים 

 לא תוחזר המקדמה ללקוח ! -ימים לפני מועד יום הצילום 5-במידה והלקוח ביטל את יום הצילומים פחות מ 

 ( לפני מועד יום הצילום בהתראה קצרה תחייב את הלקוח לקבוע מחדש את יום הצילום,  42-24ביטול הרגע האחרון )שעות

 שעות מהביטול ובהתאם ליום פנוי של הצלמת. 42עד 

 ח יבטל לחלוטין את הצילומים, לא תוחזר המקדמה והלקוח במידה וירצה לקבוע מחדש , ישלם את המקדמה במידה והלקו

 ש"ח מחדש. 053ע"ס 

 

 תנאי דחייה :

יום במקסימום, לאחר גיל זה , רק  81דחיית יום הצילום מחייב קביעת תאריך חדש באופן מייד ) צילומי ניובורן יש לקחת בחשבון עד גיל 

 יום (. 23חריגים, או להחלטת הצלמת ניתן יהיה לצלם עד גיל במקרים 

 ניתן לדחות את יום הצילום במקרים הבאים :

שעות מיום הביטול, במידה ולא  81מחלה של המצולם / בן משפחה דרגה ראשונה ) בעת הביטול יש לקבוע מחדש תאריך עד  .8

 מחדש( 053הלקוח לשריין תאריך אחר יאלץ לשלם מקדמה ע"ס יקבע, המקדמה לא תוחזר ללקוח, והצילומים יבוטלו, אם ירצה 

מחלה של הצלמת/ כל מקרה דחוף הדורש ביטול מיידי ) לא כולל תנאי מזג אויר ( יתואם מול הלקוח מועד חדש בהתאם ליום  .2

 פנוי או מציאת צלם חלופי, במידה ולא ימצא פתרון , הלקוח יקבל בחזרה את המקדמה במלואה 

ימים לאותו יום צילום שנקבע, ולהסדיר את יתרת  0את המקדמה של סוג צילום אחד למשנהו בהודעה מראש עד ניתן להעביר  .0

 התשלום ביום הצילומים החדש.

 

 מקרים נוספים: 

  זמן הצילום ככל שיתאחר יקוצץ מיתרת השעות לסשן. –דקות ללא הודעה מראש  23במידה והלקוח איחר לסשן הצילומים מעל 
 ש"ח ( 263 –ש"ח / שעה שלמה  803 –) במידה וירצה תוספת זמן ויתאפשר , תתווסף עלות לפי חצי שעה 

  לא תוחזר המקדמה כלל. –במידה והלקוח מסרב להצטלם למרות האיחור מכל סיבה שהיא 

  ונות מהסשן כלל.ייקח בחשבון כי לא יקבל תמ –במידה והלקוח לא מעוניין לשלם את מלוא יתרת התשלום ביום הצילומים 
 ש"ח ( 853עבור זמן עבודה , כל שעה  -) תשלום עבור שעות צילום יחוייבו לתשלום ביום הצילומים

לקוח לא יוכל לדרוש תמונות בעבור אי תשלום יתרת הסכום המלא, במידה והלקוח ירצה כן לקבל את תמונות הסשן , יקוזז 

 והלקוח ישלם את ההפרש שנשאר. ת הסכוםמיתר שכבר שולמו לסטודיו תשלום עבור שעות עבודה

 . על כל שינוי שקורה יש להודיע בהקדם על מנת לברור תיקון מצב 

  בנוגע לתקינות בריאות הילד/הורה בשום אופן אין להגיע חולה לצילומים ולשקר לגבי כך, יש לתת את כל המידע הרפואי

במידה והלקוח מגיע חולה , הלקוח ישלח הביתה במיידי שניתן בע"פ עקב היותי צלמת תינוקות וילדים, לא יהיה סשן 

 ויקבע מולו תאריך חדש בהיותו בריא.
 אינני לוקחת סיכון בריאותי עליי או על התינוקות אותן אני מצלמת.

 



 אישור פרסום :

 כאשר אתם הלקוחות מאשרים פרסום לתמונותייכם, אתם מעלים את רמת תיק העבודות שלי כצלמת

לקבל אישור חתום מכם ) ניתן לאשר ללא תיוג (, על מנת שלקוחות חדשים יוכלו להנות מהשראה של מה מחכה להם  אני יותר מאשמח

 בסשן ולגרום להם לחייך.

 השימוש בתמונות הוא עסקי לחלוטין, אין שום שימוש פרטי.

 התמונות יפורסמו בכל מדיה חברתית והדפסות לטובת העסק.

 ההורים חותמים, אם כולם בוגרים אזי כולם (. -דיםכל משתתף בסשן ) אם נוכחים יל

 טופס נפרד מחוזה זה  -הפרסום לא מאושר עד שהלקוח לא חותם על טופס נוסף המאשר זאת .

 

 קבלת התמונות : 

 ) וזאת רק לאחר תשלום מלא ( לאחר סיום יום הצילומים 

 מעובדות . ימים לא כולל שישי,שבת וחגים תשלח גלריה לבחירה של תמונות 83עד 

 ימי העבודה ) לא כולל שישיבת וחג( 03ימי הבחירה של הלקוח תחל ספירת  88במידה ויש בחבילה הנבחרת בחירת תמונות רק לאחר 

 ימי עבודה ) לא כולל שישי,שבת וחגים(  03כל התהליך מתחילתו ועד סופו אורך עד ה ואין בחירת תמונות בחבילה , במיד

 יום  ) לא כולל שישי,שבת וחג( 88ייקח בחשבון הלקוח כי יתווספו ימי עבודה של בית דפוס עד  –במידה ויש תוספת של מוצר דפוס 

 .במידה והמוצרים יהיו מוכנים לפני , הלקוח יקבלם בשמחה 

) התמונות אותן יקבל הלקוח הינן התמונות המלאות בסשן, יקבל אותן על גבי לינק ישירות למייל, אותן יוכל להוריד למחשבו באיכות 

גבוהה, במידה וירצה תוספת של תמונות ובמידה ואכן יש , תשלח ללקוח גלריה ובה יוכל לבחור את התמונות הנוספות , כל תמונה היא 

 ש"ח לתמונה.( 05-תמונות ומעלה המחיר יורד ל 83, במידה והלקוח מעונין בר העיבודעבו ש"ח 83בעלות של 

 חודשים מיום הצילומים. 6זמן שמירת התמונות הינו עד 

 

 .לקוח המאשר במייל חוזר את מסמך זה מודע לכל התנאים ואינו יכול לבוא בטענות על חוסר מידע גלוי 
 באופן משפטי מול סטודיו הרה ) ליאת גנדלר ( אל מול הלקוח המצולם.אישור מייל חוזר הינו חוזה לכל דבר 

 

 

 

 

 

 בברכה 

 צילומי הריון וניובורן באור טבעי ואווירה של בית  –סטודיו הרה 

 

 


